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Informare privind stadiul pregătirii și desfășurării Campaniei 2022 de plata in avans 

Începand cu data de 16.10.2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  a 

demarat Campania de plată în avans a cererilor unice de plată depuse de catre fermieri  în anul 2022. 

Campania de plăți în avans se va derula în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2022, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură urmând să finanţeze fermierii cu o sumă 

de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanţate din FEGA cât şi pentru măsurile finanţate din 

FEADR. 

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2022/1352 din 3 august 2022 de 

derogare, pentru anul 2022, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 

nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor 

pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, statele 

membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul 

dezvoltării rurale, prevăzut la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

Plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare 

Agricolă) și FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb 

valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1209/2022 

privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății 

redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole 

benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și prin Hotărârea de Guvern nr. 

1155/2022 privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat ı̂n sectorul zootehnic, 

precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022 și se regăsec mai jos. 
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Denumire scheme APIA 
Cuantum  

Campania 2022 
(euro/ha/animal) 

Schema de plată unică pe suprafață - SAPS  96,2796 
Schema de plată redistributivă: 

- primul interval: 1-5 ha inclusiv  
- al doilea interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv)  

 
5,0000 

48,7184 

Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire)  58,5308 

Schema de plată pentru tinerii fermieri 48,1398 
Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine 15,9246 
Sprijin cuplat în sectorul zootehnic categoria bivoliţe de lapte 158,2815 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora 209,2467 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic categoria vaci de lapte 346,8965 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic categoria viermi de mătase 180,0000 

Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020 
Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică 
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la 
agricultura ecologică  
P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică 
P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică 
P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică 
P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică 
P6 - Pajişti permanente  

 Sub-pachetul 6.1   
 Sub-pachetul 6.2 

Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică 
 P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura 
ecologică 
 P2 - Legume certificate în agricultura ecologică 
P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică  
P4 - Vii certificate în agricultura ecologică 
P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică 
 P6 - Pajişti permanente  

 Sub-pachetul 6.1  
 Sub-pachetul 6.2  

 
 
 

293 
500 
620 
530 
365 

 
 

143 
39 

 
 

218 
431 
442 
479 
350 

 
129 
73 

Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice PNDR 2014-2020 
M 13.1 - plată compensatorie în zona montană ANC_ZM  

1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar  
50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar  
100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar  
peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar  

 

M 13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative ANC_SEMN  

1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar 
50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar  
100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar  
peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar  

M 13.3 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice 
ANC_SPEC  

1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar  
50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar  
100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar 
 peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar  

 

 
 

97 
73 
30 
25 
 
 

62 
46 
25 
25 
 
 

75 
56 
25 
25 
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În Campania 2022, la APIA CJ Gorj a fost depus un număr de 16.700 cereri, reprezentând 97% din 
totalul de 17.238 programări, având o suprafață declarată de 70.258,57 ha, ceea ce reprezintă 99,99% 
din suprafața estimată și declarată în anul anterior ,respectiv 70.395,99 ha. Din totalul cererilor 
depuse, 1454 cereri  unice cu solicitarii de plati  ANT( ajutoare nationale tranzitorii), in  sectorul 
animalier.  
 
Dupa finalizarea activității de primire a cererilor unice din campania 2022, acestea au urmat toate 
etapele fluxului de control administrativ, respectiv: 

• au fost analizate inconsistențele, erorile de clarificat și s-a finalizat rezolvarea unui număr 
de 91 blocuri fizice supradeclarate, a unui număr de 804 suprapuneri de parcele și a unui 
număr de 406 parcele care au depășit limitele blocurilor fizice; 

• s-a finalizat activitatea de verificare și control aunui numar de 733 anexe 17, pe cele trei 
categorii: date primare – 129 anexe, referință – 279 anexe și categorie de folosință 325 
anexe. 
 

Conform procedurilor operationale interne ale APIA, in vederea autorizarii la plata in avans intreg 
personalul responsabil cu gestionarea cererilor unice de plata ale fermierilor , a fost mobilizat prin 
prelungirea programului  de lucru si desfasurarea  de activitati in program normal de lucru,in zilele de 
simbata si duminica, din ultima luna, astfel incit cererile unice de plata sa parcurga operatiuni specifice 
premergatoare, respectiv:  
 Operarea, verificarea datelor din cererile  de sprijin financiar și din documentele anexate în baza 

de date IACS , rularea  primului control   administrativ în sistem; 
 Realizarea controlului administrativ preliminar; 
 Rezolvarea   supradeclarărilor/ suprapunerilor din blocurile  fizice, prin notificarea fermierilor, 

întalnirea cu aceștia și întocmirea documentelor  conform  procedurilor în vigoare, si gestionarea 
erorilor; 

 Controlul pe teren al cererilor esantionate; 
 Ultimul control administrativ - D1; 
 Supracontrolul administrativ al cererilor  unice de plată– A1; 
 Aprobarea plăţilor, cu etapele aferente: 

o Parametrizarea plăţilor; 
o Stabilirea eşantionului pentru supracontrolul privind aprobarea platilor; 
o Calcularea plăţilor; 
o Aplicarea sistemului de sancţiuni (daca e cazul); 
o Aprobarea plăţilor; 
o Generarea, verificarea şi aprobarea deciziilor de plată; 
o Generarea, verificarea şi aprobarea listelor de plăţi; 
o Transferul Listelor de plată la Direcţia Economică. 
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Anterior, inceperii etapelor procedurale de autorizare la plata in avans , respectiv pana la data de 30 
Septembrie 2022, au fost finalizate  toate tipurile de controale pe teren, dupa cum urmeaza:  
 
Număr total fermieri eșantionați la control/ Campania 2022 = 433 fermieri, din care: 

• pentru controlul clasic – 229 fermieri; 
• pentru controlul prin teledetecţie –146 fermieri, din care 50 fermieri cu scop agromediu, 

ecocondiționalitate, tineri fermieri și inverzire; 
• pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic – 58  fermieri.  

 

 Suprafaţa totală de controlat este de 4769.22 ha, respectiv: 
• pentru controlul clasic – 3637.17 ha; 
• pentru controlul prin teledetecţie 1132.05 ha, din care 879.21 ha— de controlat de 

inspectorii APIA Gorj. 
Număr de parcele de controlat - 3319  parcele, din care: 

• pentru controlul clasic – 2648 parcele; 
• pentru controlul prin teledetecţie – 671 parcele. 

 
Astfel, pana în prezent, Centrul județean Gorj a autorizat la plata in avans aferent Campaniei 2022 
suma totala de 9.928.042,78 euro, din care 2.427.148,81 euro finantare FEADR + cofinantare Buget 
National si 7.500.893,98 euro finantare FEGA,  pentru un număr de 14.636 fermieri, reprezentând  
87,64% din fermierii eligibili pentru această plată. 
 

 

Situația concretă a sumelor autorizate la plata pana in prezent este prezentată în tabelul de mai jos. 

229 fermieri; 
53%

146 fermieri; 
34%

58 fermieri; 
13%

Fermieri esantionati la control in functie de scopul 
controlului - Campania 2022

control clasic

teledetectie

control sector zotehnic

Plati FEGA = 
7.500.893,98 

euro 

Plati 
FEADR+BN1= 
2.427.148,81 

euro 

Sumele autorizate la plata in avans C. 2022 pana la 
15.11.2022
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CAMPANIA 2022 SITUATIA PRIVIND NUMARUL FERMIERILOR AUTORIZATI / SUMELOR 
AUTORIZATE  LA PLATA AVANSULUI PENTRU JUDETUL GORJ IN PERIOADA 16.10.2022 – 15.11.2022 

Schema / Masura 

Nr. 
fermieri 

autorizati 
la plata 
avans 

Suma 
autorizata 

avans- euro - 

Schema de plata unica pe suprafata SAPS 14.522 3.797.884,36 

Schema de plata redistributiva 14.522 447.005,41 

Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru 
inverzire)  14.529 2.302.505,09 

Schema de plata pentru tinerii fermieri 349 67.167,91 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic categoria ovine 159 485.255,21 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic categoria caprine  8 10.411,52 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic categoria vaci de lapte 96 298.386,68 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic categoria taurine din rase de carne  22 92.277,79 

Total FEGA   7.500.893,98 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.1 - Sprijin pentru conversia la metodele 
de agricultură ecologică - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) 11 37.173,21 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.3 - Sprijin pentru conversia la metodele 
de agricultură ecologică - Livezi 5 8.431,31 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.6.1 - Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe pajiști permanente aflate în 

conversia la agricultura ecologică (zone neeligibile) 
13 43.976,25 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.6.2 - Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe pajiști permanente aflate în 

conversia la agricultura ecologică (zone eligibile) 
20 30.280,97 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.1 - Sprijin pentru menținerea practicilor 
de agricultură ecologică - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) 20 29.121,74 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.3 - Sprijin pentru menținerea practicilor 
de agricultură ecologică - Livezi 13 26.261,45 

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.4 -Sprijin pentru mentinerea practicilor 
de agricultura ecologica- Vii 1 61,07 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.6.1 - Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica-lucrari mecanizate pe pajisti permanente certificate in 

agricultura ecologica (zone neeligibile) 
21 41.179,07 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.6.2 - Sprijin pentru menținerea 
practicilor de agricultură ecologică - Lucrări mecanizate pe pajiști permanente certificate 

în agricultura ecologică (zone eligibile) 
46 401.920,19 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice - Plata compensatorie zona montană 3.849 1.590.868,82 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice - Plăți compensatorii pentru alte zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale semnificative 
1.601 217.874,74 

Total FEADR + BN1   2.427.148,81 
Total GENERAL   9.928.042,78 
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Concomitent cu autorizarea la plata în avans a fermierilor, s-a realizat și activitatea de follow-up cu 

fermierii selectați i  neselectați  la controlul prin teledetecție din campania 2022.  

Au fost selectați 146 fermieri pentru a fi controlați prin teledetecție. În cadrul activității de follow-up,   

s-au efectuat clarificări la un număr total de 154 fermieri, din care selectați 120 și neselectați 34. Au fost 

întocmite și introduse în baza de date  IACS un număr de 65 formulare de corectare de tip S1 și s-au 

efectuat redigitizări ale parcelelor în aplicația electronică IPA-Online pentru un număr de  113 fermieri. 

Nu pot face obiectul autorizării la plata în avans  fermierii care au accesat alte scheme de plăți  de tipul 

ajutoarelor de stat (ajutoare naționale tranzitorii - ANT)  în sectoarele vegetal si zootehnic,  aceștia 

urmând a fi autorizați pentru plățile regulare din plafoanele alocate  din bugetul de stat al anului 2023. 

De asemenea, nu pot fi autorizați la plata în avans fermierii cuprinși în eșantionul de teledetecție  aferent 

campaniei  2022, cei care sunt reținuți  pentru cercetări de către APIA  Central, o parte din fermieri care 

dețin parcele cu probleme situate în blocurile fizice aflate sub site-ul  de teledetecție, precum și unii 

fermieri implicați în transfer de exploatație. 

După finalizarea Campaniei 2022 de plată în avans, respectiv începand cu 1 decembrie  2022, APIA va 

demara autorizarea la plata regulară a cererilor depuse în Campania 2022, iar aceasta va continua 

până la data de 30 iunie 2023, în conformitate cu termenele de plată prevăzute de reglementările 

comunitare. 

 
 

Director executiv al A.P.I.A. Gorj, 
Traian CRĂC 

 
 
 

Director executiv adjunct,       Director executiv adjunct, 
         Constantin NEGREA                    Mihai VERSIN 

 
 
 
 

Întocmit, 
Simona Dobra 



                  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj 

Municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei, nr. 2-4, Tel: 0253.211.018; 
dadr.gj@madr.ro 

 
 
 
Măsurile de sprijinire a producătorilor agricoli din sectorul vegetal derulate prin 
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDETEANĂ GORJ: 

1.Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022 conform 
H.G.148/2022 

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru 
susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, după cum urmează: 
  a) tomate - Solanum lycopersicum L - cultivate în ciclul I sau ciclul II de producţie;  
  b) ardei gras şi/sau lung - capia - Capsicum annuum L - cultivaţi în ciclul II de producţie; 
  c) castraveţi - Cucumis sativus L - cultivaţi în ciclul II de producţie; 
  d) fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L - cultivată în ciclul II de producţie; 
  e) salată - Lactuca sativa L - cultivată în ciclul II de producţie; 
  f) spanac - Spinacea oleracea L - cultivat în ciclul II de producţie; 
  g) ceapă verde - Allium cepa L - cultivată în ciclul II de producţie. 

Se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru culturile de legume cultivate în spaţii 
protejate  respectiv: 
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii 
nr. 145/2014 
 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022; 
  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016; 
        c)producatorilor agricoli persoane juridice.  

   Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume 
în spaţii protejate, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: 
  
     a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; 
  b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie, cultivată 
exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau 
lung - capia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde; 
       c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se 
găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul .............., Direcţia 
pentru Agricultură a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă 
recomandată de 50 cm/70 cm; 

mailto:dadr.gj@madr.ro


  d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate; 
  e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2022; 
  f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ; 
  g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în 
funcţie de forma de organizare; 
  h) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide. 
 
Producţiile minime prevăzute sunt următoarele: 
  a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;  
  b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung - capia;  
  c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;  
  d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi; 
  e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată; 
  f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac; 
  g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde. 

Valorificarea producţiilor prevăzute  se face în perioada 1 martie-1 iulie 2022 inclusiv a 
anului de cerere, pentru ciclul I de producţie, şi, respectiv, 15 octombrie-9 decembrie 2022 
inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul II de producţie. 

Dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate prevăzută o constituie 
bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. 

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi 
de 4.000 euro, respectiv: 
  a) 3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000 mp/beneficiar; 
  b) 1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar. 

Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ până cel târziu la data de 1 aprilie 
2022 inclusiv, pentru ciclul I de producţie, respectiv în perioada 25 iulie-31 august 2022 
inclusiv, pentru al doilea ciclu de producţie, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa 
nr. 2.la H.G.148/2022 
Documentele necesare ce insotesc cererea, sunt următoare: 
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă 
prin reprezentant legal/ împuternicit; 
  b) copiea atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022; 
  c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz; 
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi 
desfăşoară activitatea; 
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
        f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, 
care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic 
care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; 

Cererea, însoţită de documentele prezentate mai sus, poate fi transmisă la DAJ şi prin 
mijloace electronice şi/sau poştă/curierat. 



La nivelul judetului Gorj au fost in ciclul I inregistrati 14 solicitanti din care 7 
solicitanti eligibili, iar în ciclul II au fost inregistrati 7 solicitanti, pentru 6 dintre acestia au 
fost intocmite fisele de evaluare, programul fiind in derulare. 
 

 
2. Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi 

conform H.G. 147/2022 
Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole pentru susţinerea 
producţiei de usturoi. 
   Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice pentru 
culturile de usturoi prevăzute respectiv: 
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii 
nr. 145/2014 
 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022; 
  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016; 
  c)producătorilor agricoli persoane juridice.                                                              . 
 
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de usturoi, 
beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 
 
  a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; 
  b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil 
cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul ..............., 
beneficiar numărul ..............., Direcţia Agricolă Judeţeană ….…..../a Municipiului Bucureşti“, cu 
dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm; 
  c) să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa prevăzută la lit. b); 
  d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul 2022; 
  e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat începând cu data înfiinţării culturii şi 
avizat de OFJ; 
  f) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. b) şi c) prin documente 
justificative, în funcţie de forma de organizare; 
Trebuie să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp, valorificarea producţiei se face în 
perioada 1 iunie-21 noiembrie inclusiv a anului de cerere. 
   Dovada obţinerii producţiei de usturoi o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din 
carnetul de comercializare . 

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă 
beneficiarilor este de 3.000 euro/ha. 



Solicitanţii prevăzuţi anterior completează şi depun cererea de înscriere în program, 
însoţită de următoarele documente: 
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă 
prin reprezentant legal/împuternicit; 
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022; 
  c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz; 
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi 
desfăşoară activitatea; 
  e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie; 
  f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, 
care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic 
care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; 
  g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2 din H.G 
147/2022; 

Cererea de înscriere în program şi documentele prevăzute se depun  până cel târziu la 
data de 16 mai inclusiv a anului de cerere. 
  Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute , poate fi transmisă la 
DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.  
     La nivelul judetului Gorj au fost 4 solicitanti din care 3 solicitanti au fost eligibili, 
cultivand o suprafata de 7,65 ha cu usturoi. 
 
 
3. Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de 
consum", în anul 2022 conform H.G. 782/2022 
 

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru 
susţinerea producţiei de cartof de consum 
Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice , pentru culturile de 
cartof de consum, respectiv: 

a)producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 
cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022; 

b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016, cu completările ulterioare; 

c)producătorilor agricoli persoane juridice 
 

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de cartof de 
consum, beneficiarii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de 
eligibilitate: 



a)să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; 

b)să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la 
loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia „Program de 
susţinere a producţiei de cartof de consum, anul ............., beneficiar numărul ............................., 
Direcţia Agricolă Judeţeană ….....…./a Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă 
recomandată de 50 cm/70 cm; 

c)să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha  din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha 
până la data de 29 noiembrie a anului de cerere.  

d)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022; 

e)să facă dovada producţiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. c) prin documente 
justificative, în funcţie de forma de organizare. 
Valorificarea producţiei se face până cel târziu la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de 
cerere.  

 Dovada valorificării producţiei de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din 
carnetul de comercializare. 
Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă 
beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de 
Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021. 
Solicitanţii completează şi depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele 
documente: 

a)copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin 
reprezentant legal/împuternicit; 

b)copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022; 

c)împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz; 

d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul 
naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; 

e)dovadă cont activ bancă/trezorerie; 

f)adeverinţa în original din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care 
atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act 
juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; 

g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute . 

Cererea de înscriere în program şi documentele prevăzute se depun începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri şi până cel târziu la data de 15 iulie, inclusiv.  

 Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute , poate fi transmisă la DAJ şi 
prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.  



Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar 
copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“de către solicitant. 

La nivelul judetului Gorj a fost inregistrat 1solicitant, declarat eligibil, cultivand o 
suprafata de 1,18 ha cu cartof. 
 

4. Programul de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022 conform H.G. 
798/2022 

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru 
susţinerea producţiei de struguri de masă Vitis vinifera ssp. Vinifera. 

 Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică soiurilor cu 
destinaţie mixtă. 

 Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite  pentru 
producţia de struguri de masă  respectiv: 
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii 
nr. 145/2014 
 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022; 
  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016, cu completările ulterioare; 
  c)producătorilor agricoli persoane juridice.                       . 
 
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de struguri de 
masă, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 
  
 a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, prin completarea unei cereri al 
cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; 
  b) să utilizeze o suprafaţă cu plantaţii de struguri de masă, de minimum 1.000 mp şi 
maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie, pe care să se 
găsească inscripţia „Program susţinere struguri de masă, anul ................, beneficiar numărul 
................................, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ............../a Municipiului Bucureşti“, 
cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm; 
  c) să obţină o producţie de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafaţa prevăzută 
la lit. b); 
  d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafeţele cu plantaţiile de struguri de masă, în anul 2022, la 
specificaţia vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;  
  e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat pentru anul de producţie 2022 şi avizat de 
OFJ; 



        f) să facă dovada producţiei minime realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente 
justificative, în funcţie de forma de organizare. 

Valorificarea producţiei de struguri de masă prevăzută se face până la data de 29 noiembrie 
inclusiv a anului de cerere. 
  Dovada obţinerii producţiei de struguri de masă o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele 
din carnetul de comercializare. 

Solicitanţii completează şi depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele 
documente: 
  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin 
reprezentant legal/împuternicit; 
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022; 
  c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;  
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi 
desfăşoară activitatea; 
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
  f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, 
care atestă suprafaţa de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui 
act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; 
  g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute; 
  h) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-
teritorială se află suprafeţele de teren cu plantaţii de struguri de masă. 

   Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute , poate fi transmisă la 
DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.  
  Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile 
trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant. 

La nivelul judetului Gorj nu au fost inregistrate cereri. 

Cererea de înscriere în Program şi documentele prevăzute  se depun începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv a anului de 
cerere. 

Direcția pentru Agricultura Judeteană Gorj  a desfasurat activitati de informare a 
producatorilor agricoli astfel incat cei interesati să depuna in timp optim documentele necesare  
privind ajutoarele de stat. 

Cu deosebită considerație, Intocmit,                                                                  

Director Executiv,                                                                                                     Consilier superior, 

Valentin PRIPOREANU                                                                                                    Drutu Livia Nicoleta 
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INFORMARE 

Privind activitatea Inspectoratului județean în construcții Gorj 

În primele 9 luni ale anului 2022 

 

Inspectoratul de stat în construcții – ISC funcționează ca instituție publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

Inspectoratul de stat în construcții – ISC este organul tehnic specializat care 
exercită, potrivit Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții , 
controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de 
autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în 
domeniul calității în construcții , în speță Legea 10 / 1995 .  

În cadrul Inspectoratului de stat în construcții – ISC funcționează inspectorate 
județene în construcții, unități fără personalitate juridică.  

Inspectoratul județean în construcții Gorj are un număr de 12 angajați, dintre 
care 7 inspectori în construcții care au  calitatea de funcționari publici .  

Activitatea de control și inspecție se desfășoară în baza unor programe 
trimestriale vizate de conducerea I.S.C și în conformitate cu procedurile de control 
interne aprobate prin ordine emise de Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

În primele nouă luni ale anului 2022, activitatea desfășurată de Inspectoratul în 
construcții Gorj se prezintă, statistic,  astfel : 

- activități de control si inspectie in domeniul supravegherii pietei produselor 
de constructii, al statiilor de producere betoane, mixturi asfaltice si agregate 
minerale si al laboratoarelor de analize si incercari = 54  

- activități de control în proiectare = 3 
- activități de control la factorii implicati in activitatea de executie =  149 
dintre care 103 controale în faze determinante 
- activități de control care vizează aplicarea prevederilor legale privind 
urmarirea comportarii in timp a constructiilor = 11 
- activități de control în domeniul performanței energetice a clădirilor =  19 
- activități de control in domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, al 
autorizarii lucrarilor de constructii = 49 

Total activitati de control = 285 



- alte activități specifice  : 

Acorduri privind intervenții la construcțiile 
existente 2 
Vizarea programelor de control în faze 
determinante 312 
Sesizari ale persoanelor fizice și juridice cu 
privire la încălcarea prevederilor legale 
privind disciplina în urbanism sau calitatea 
în construcții 206 
Participări în comisiile de receptie la 
terminarea lucrarilor la obiective finantate 
din fonduri publice, fonduri europene sau 
fonduri proprii.  

 129 
Altele ( accid. tehnice, participări alături de 
reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă- Lt.col Dumitru Petrescu, ai 
Instituției Prefectului şi ai Consiliului 
Judeţean în comisiile constituite prin 
Ordinul Instituţiei Prefectului-judetul Gorj  
pentru verificarea accidentelor tehnice la 
construcții – cai de comunicatie sau 
alunecarilor de teren produse din cauza 
precipitatiilor abundente .) 30 
Activitati de consiliere pentru completare 
Fișe PNDL 

91 

Total 770 
 

În primele 9 luni ale anului 2022 au fost aplicate amenzi contravenționale în 
cuantum de 102.000 lei.  

 

 

Inspector șef județean, 

Camil BUZERA 
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Accesul la fondurile europene disponibile prin Planul Național Strategic 2023-2027 

 

 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură 

implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020 și a Programului de tranziție 2021-2022. 

Însă acum, PNDR-ul este la un moment de bilanț, Programul de tranziție încă lansează măsuri iar 

PNS-ul noul program care va lua locul PNDR-ului este pe masa Comisiei Europene. 

În noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027, Uniunea Europeană a alocat 

fermierilor și dezvoltării satelor peste 300 miliarde de euro  prin Politica Agricolă Comună, în 

toate cele 27 de țări membre UE. 

În perioada de tranziție, în care se face trecerea de la cadrul financiar 2014-2020 la la cadrul 

financiar 2021-2027, în România sunt alocați 3 miliarde de euro în anii 2021 și 2022 pentru 

fermieri, afaceri neagricole la sate și dezvoltare rurală.  

Ne aflăm încă în perioada de tranziție 2021-2022. De curând, numai la ultima sesiune 

deschisă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit online  65 de solicitări de finanțare 

în valoare de 47,6 milioane de euro (47.616.514 €) pentru înființarea, extinderea sau modernizarea 

plantației pomicole, finanțare acordată prin componenta 1 a submăsurii 4.1a Investiții în exploatații 

pomicole din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Având în vedere că alocarea 

financiară stabilită pentru această formă de sprijin a fost de 30,5 milioane de euro, fondurile 

europene disponibile pentru anul 2022 pentru această componentă au fost epuizate.  

Ne bucură interesul major al fermierilor pentru accesarea fondurilor destinate înființării și 

dezvoltării plantațiilor pomicole. Reamintim tuturor fermierilor interesați că pot depune în 

continuare cereri de finanțare pentru înființarea sau modernizarea pepinierelor pomicole și pentru 

achiziția de utilaje de recoltare pentru fermele pomicole. Pentru aceste investiții finanțate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) mai sunt disponibile fonduri în 

valoare de peste 18 milioane de euro, până la data limită de primire a proiectelor, 12 decembrie 

2022 sau până la epuizarea fondurilor alocate.  

Precizăm că din finanțarea disponibilă în continuare prin submăsura 4.1a, pot fi accesate 

până la 300.000 de euro/ proiect pentru utilaje de recoltare (achiziții simple), în limita a 11,5 

milioane de euro fonduri totale disponibile, iar pentru înființarea, extinderea sau modernizarea 

https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-finantari-afaceri-neagricole-sate-pensiuni.htm
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pepinierelor pot fi accesate până la 1.500.000 de euro/ proiect (proiecte complexe), în limita a 6,9 

milioane de euro fonduri totale disponibile. 

De menționat este și faptul că, totodată, până la data de 16 decembrie 2022, fermierii mai 

pot depune cereri de finanțare pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor, a animalelor și 

a plantelor în cadrul submăsurii 17.1. 

AFIR asigură informarea potențialilor beneficiar cu privire la regulile de accesare și 

implementare a proiectelor de investiții. 

Doritorii depun online, în timpul sesiunilor de primire a proiectelor, Cererea de Finanțare 

care detaliază investiția propusă împreună cu alte documente necesare, depinzând de măsura 

accesată și tipul de investiție. 

Pentru început, proiectul trebuie gândit din punct de vedere al viabilității economice; dacă 

există piață pentru serviciul sau produsul propus, care este concurența, care sunt costurile de 

funcționare și fluxul de numerar, etc. 

Unul din primele aspecte care trebuie avut în vedere în procesul de planificare al investiției 

este asigurarea cofinanțării private chiar și în condițiile în care se acoperă 100% din valoarea 

eligibilă, beneficiarul trebuie să asigure confinanțarea proiectului pentru care cheltuielile nu se 

încadrează în aria de finanțare a măsurii accesate. Documentele care dovedesc capacitatea și sursa 

de cofinanțare, trebuie depuse odată cu Cererea de Finanțare. 

În cele din urmă, cunoașterea domeniului de activitate pentru care este depus un proiect 

care accesează fonduri europene și cunoașterea felului în care funcționează mecanismele obținerii 

acestor fonduri, înseamnă transformarea unui Plan de afaceri într-o afacere de succes. 

Programul Naţional Strategic vizează o serie de obiective care sprijină creșterea 

competitivității sectoarelor agro-alimentare și forestire, îmbunătățirea mediului și a spațiului rural, 

îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, demararea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare 

locală. 

Remarcăm un interes deosebit pe tema oprtunitățălor de finanțare AFIR și în general pe 

tema fondurilor europene.  

Din momentul aderării României la UE, APDRP/AFIR au atras în județul Gorj sume 

importante care au adus plus valoare, au contribuit la dezvoltarea infrastructurii județene, la 

creșterea calității vieții în mediul rural, la dezvoltarea potențialului turistic etc.. 
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Activitatea Agenției de la Gorj și evident eforturile și seriozitatea beneficiarilor s-au 

concretizat în semnarea a 1465 de contracte de finanțare în valoare de 66.887390,00 Euro în 

perioada 2007-2014, a  686 de contracte aferente cererilor de finanțare depuse în valoare de 

81.787.759,76 Euro în perioada 2014-2020.  

 
 

Tabel 1. PNDR 2007-2013 (Jud. Gorj)  

SMS Titlu submasură 
Nr 

proiecte 

Valoare  totală 
proiecte în 

euro  
112 Măsura 112  “Instalarea tinerilor fermieri” 389 3.367.129,00 
121 Modernizarea exploataţiilor agricole 9 3.593.453,00 

123 
Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere 2 2.147.277,00 

123-
N578/2009 

Stimularea dezvoltării regionale prin 
realizarea de investiţii pentru procesarea 
produselor agricole şi forestiere în vederea 
obţinerii de produse neagricole 6 2.241.037,00 

125 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 
şi silviculturii 9 11.126.074,00 

141 
Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenta 1000 5.850.000,00 

19,1 
Înfiinţarea grupurilor de producători în 
sectorul agricol     

312 
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro - 
întreprinderilor 8 1.412.556,00 

313 Încurajarea activităților turistice 30 8.443.958,00 

322 

Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunatatirea 
serviciilor de baza pentru economia si 
populatia rurala si punerea în valoare a 
mostenirii rurale 12 28.705.906,00 

TOTAL   1465 66.887390,00 
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Tabel 2. PNDR 2014-2020 (Jud. Gorj) Beneficiari publici 

 

       

SMS Titlu submasură Nr proiecte 
Valoare  totală 
proiecte în euro  

4,3 Infrastructură agricolă și forestieră 3 3.367.129,00 

5,1 
Sprijin pentru investitii privind 
refacerea terenurilor agricole 3 139.069,00 

7,2 Infrastructură rurală-AM 5 7.423.925,00 
7,2 Infrastructură rurală-EN 7 2.381.080,00 
7,2 Infrastructură rurală-RM 16 15.416.473,00 
7,6 Protejare patrimoniu cultural 27 6.336.404,00 

19,1 
Înfiinţarea grupurilor de producători în 
sectorul agricol 3 40.229,00 

19.2_Publici 
Acțiuni în strategia de dezvoltare 
locală 82 4.879.798,00 

TOTAL   146 39.984.107,00 
    

    
    
Tabel 3. PNDR 
2014-2020    
SAFPD 454 21.675.529,00  
SLINA 268 20.128.123,76  
SIBA 146 39.984.107,00  
TOTAL 868 81.787.759,76  
Sursă proprie 

    
 
Tabel 4. Total proiecte depuse/în evaluare 2021-2022 (OJFIR 
Gorj/CRFIR 4 S-V)1 
 

Tip submasură Nr proiecte 
Valoare  totală proiecte 

în euro 
SMS. AGRICOLE 90 14,219,506.00 
SMS. NON-AGRICOLE 208 16,712,664.00 
SMS.BENEFICIARI 
PUBLICI 1 1,148,472.00 
TOTAL NR. 
PROIECTE/VALOARE 299 proiecte 32,080,642.00   

                                                           
1 Ponderea cea mai mare în ceea ce privește numărul proiectelor depuse prin structurile AFIR (CRFIR 4 S-V și OJFIR Gorj) pe 
Programul de Tranziție PNDR 2021-2022, o reprezintă beneficiarii privați pe măsurile NON-AGRICOLE 
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Este evident că fondurile europene alocate în zonă și-au atins scopul. 

Parcursul european al țării noastre s-a reflectat în creșterea PIB-ului pe locuitor față de 

media UE, ceea ce ne îndreptățește să considerăm că procesul de convergență reală a economiei 

românești în cadrul Uniunii a fost și este o poveste de succes. 

Creșterea nivelului de trai a fost evidentă, chiar dacă nu s-a manifestat atât de rapid cum 

ne-am fi dorit. 

 România, ca țară membră a UE se raportează, în ceea ce privește agricultura, la o serie de 

pricipii și obiective ale  PAC. 

 PAC este un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și agricultorii săi și care 

are o serie de obiective: 

• să îi sprijine pe fermieri și să îmbunătățească productivitatea agricolă, pentru o 

aprovizionare stabilă cu alimente la prețuri accesibile; 

• să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a 

RESURSELOR 

PAC este gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului UE2. 

Politica agricolă comună este finanțată de la bugetul UE. Din bugetul UE pentru 2021-

2027, au fost alocate 386,6 miliarde EUR pentru agricultură.  

Din anul 2023, începe aplicarea noii Politici Agricole Comune. În total, România are 

alocați aproximativ 20 de miliarde de euro sub formă de plăți directe la hectar și fonduri pe bază 

de proiecte pentru afaceri agricole, neagricole la sate și dezvoltare rurală, în noul cadru financiar 

multianual. 

Noua Politică Agricolă Comună a UE va introduce un nou mod de lucru, în cadrul căruia 

fiecare stat membru va elabora un plan strategic național PAC care să descrie modul în care vor fi 

îndeplinite obiectivele PAC, precum și obiectivele Pactului verde, astfel cum sunt descrise în 

strategia „De la fermă la consumator” și în strategia din domeniul biodiversității. 

În plus, noua PAC se axează pe performanță, datorită următoarelor elemente: 

• Norme mai simple la nivelul UE.  

• Un raport anual privind performanța care urmează să fie prezentat Comisiei de 

către statele membre începând cu 2024, însoțit de o reuniune anuală de evaluare. 

                                                           
2 Politica agricolă comună pe scurt | Comisia Europeană (europa.eu) 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200131STO71519/bugetul-pe-termen-lung-al-ue-explicat
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200131STO71519/bugetul-pe-termen-lung-al-ue-explicat
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro#thenewcap
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• Comisia va evalua performanța planurilor strategice PAC în 2025 și în 2027, 

această evaluare fiind urmată, atunci când este necesar, de o solicitare de a lua măsuri adresată de 

Comisie statelor membre. 

• Un set de indicatori comuni pentru monitorizarea punerii în aplicare a PAC și 

evaluarea performanței planurilor strategice PAC. 

4. Consolidarea poziției fermierilor într-un sector agroalimentar competitiv 

• Noua PAC menține o orientare generală către piață, fermele din UE funcționând 

în conformitate cu semnalele pieței, profitând în același timp de oportunitățile din afara UE care 

decurg din comerț. 

• De asemenea, noua PAC consolidează poziția fermierilor în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu alimente prin extinderea posibilităților fermierilor de a-și uni forțele, inclusiv 

prin intermediul anumitor excepții de la legislația din domeniul concurenței. 

• Va fi introdusă o nouă rezervă pentru agricultură, în vederea finanțării măsurilor 

de piață în cazul unor crize, cu un buget anual de minimum 450 de milioane EUR3.  

Planul Național Strategic (PNS) va veni cu reguli noi în ghiduri, dar va avea sume limitate, 

deja 40% din sumele alocate României pentru agricultură s-au cheltuit anul acesta și anul trecut, 

în perioada de tranziție, astfel că, aceste sume trebuie folosite extrem de eficient, de responsabil,  

până în anul 2027. 

A fost transmisă oficial Comisiei Europene, prin sistemul electronic pentru schimbul 

securizat de informatii, în data de 18 octombrie 2022, varianta finală a Planului Național 

Strategic 2023-2027 al României, după operarea și integrarea tuturor observațiilor 

formulate de Comisia Europeană. 

Pe parcursul ultimelor luni a avut loc un proces intens de negociere cu serviciile Comisiei 

Europene, în vederea clarificării tuturor observațiilor formulate cu privire la Planul Național 

Strategic, comunicate în luna mai a.c., astfel încât să răspundă cât mai bine cerințelor cadrului 

normativ european și a exigențelor Comisiei Europene. 

Totodată, în vederea respectării principiului parteneriatului, pe parcursul revizuirii Planului 

au fost organizate dezbateri în cadrul structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea Planul 

National Strategic. 

                                                           
3 Politica agricolă comună: cum sprijină UE fermierii? | Actualitate | Parlamentul European (europa.eu) 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210916STO12704/politica-agricola-comuna-cum-sprijina-ue-fermierii
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Documentul programatic prevede circa 6 miliarde euro pentru investiții în 

agricultură și dezvoltare rurală, 9,78 miliarde euro pentru acordarea subvențiilor în 

agricultură și 151,7 milioane euro pentru măsuri de piață. 

Obiectivele MADR exprimate în politicile publice și pe care AFIR le-a preluat, sunt 

orientate către viabilitatea și către performanța economică a fermelor mici și mijlocii dar și spre 

stimularea activităților care presupun procesarea, astfel încât să valorizăm așa cum se cuvine 

materiile prime obținute, sau spre activitățile din care rezultă creearea de produse tradiționale, 

produse după rețete consacrate, ce să se adreseze pieței locale și pieței emergente, pieței regionale, 

etc..  

Decidenții din domeniul agricol sunt preocupați de performanța fermelor românești, mai 

ales prin direcționarea acestora către obiective care pot face exploatația viabilă și care au 

potențialul să o dezvolte. 

Prin Planul Național Strategic, direcționăm tinerii fermieri, fermierii mici și mijlocii către 

sectoare de activitate care pot avea rentabilitate și viabilitate economică: de exemplu, se dorește 

direcționarea beneficiarilor către investiții pe o suprafață mică de teren, în spații protejate, sau 

zootehnia pe suprafețe mici, ca și criterii de punctaj.  

Totodata, o atenție deosebită va fi acordată și horticulturii, astfel încât cultivarea legumelor, 

a fructelor, să devină o afacere pentru întreținerea unei familii: pe baza analizei economice a unei 

ferme legumicole, a rezultat că dacă ai o suprafață acoperită cu solarii de 2.500 mp, se poate 

întreține o familie cu 2 adulți și 2 copii, ceea ce pentru o fermă mică sau mijlocie este un punct de 

plecare foarte important. 

Proiecte depuse prin PNS vor fi analizate din punct de vedere al performanței economice, 

vor fi analizați realist indicatorii tehnico-economici ai unei investiții astfel încât fermierul, care 

desfășoară activitatea agricolă, să rămână rentabil, să nu dispară când nu mai sunt subvențiile sau 

banii de la stat, ajutoarele de la stat, pentru că, de regulă, în momentul în care el a plecat din 

agricultură nu mai revine.  

Oportunitățile de finanțare prin PNS, se vor remarca prin câteva concepte clare: 

dezvoltare rurală, performanță, ecologizare, debirocratizare, digitalizare 

Condiții suplimentare pentru fermieri. 

Fermierii și alți beneficiari de fonduri europene prin noua Politică Agricolă Comună (PAC) 

vor trebui să respecte o serie întreagă de cerințe minime „mai ambițioase”, pentru a primi sprijin. 
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Planul Național Strategic (PNS) va veni cu reguli noi în ghiduri, dar va avea sume limitate, 

deja 40% din sumele alocate României pentru agricultură s-au cheltuit anul acesta și anul trecut, 

în perioada de tranziție, astfel că, aceste sume trebuie folosite extrem de eficient, de responsabil,  

până în anul 2027. 

Obiectivele MADR exprimate în politicile publice și pe care AFIR le-a preluat, sunt 

orientate către viabilitatea și către performanța economică a fermelor mici și mijlocii dar și spre 

stimularea activităților care presupun procesarea, astfel încât să valorizăm așa cum se cuvine 

materiile prime obținute, sau spre activitățile din care rezultă creearea de produse tradiționale, 

produse după rețete consacrate, ce să se adreseze pieței locale și pieței emergente, pieței regionale, 

etc..  

Decidenții din domeniul agricol sunt preocupați de performanța fermelor românești, mai 

ales prin direcționarea acestora către obiective care pot face exploatația viabilă și care au 

potențialul să o dezvolte. 

Prin Planul Național Strategic, direcționăm tinerii fermieri, fermierii mici și mijlocii către 

sectoare de activitate care pot avea rentabilitate și viabilitate economică: de exemplu, se dorește 

direcționarea beneficiarilor către investiții pe o suprafață mică de teren, în spații protejate, sau 

zootehnia pe suprafețe mici, ca și criterii de punctaj.  

Totodata, o atenție deosebită va fi acordată și horticulturii, astfel încât cultivarea legumelor, 

a fructelor, să devină o afacere pentru întreținerea unei familii. 

În ceea ce privește investițiile în activitățile non agricole, valoarea maximă a sprijinului 

financiar va fi de 200.000 Euro/proiect iar intensitatea sprijinului financiar nerambursabil va fi de 

65% din valoarea totală a costurilor eligibile. 

Proiecte depuse prin PNS vor fi analizate din punct de vedere al performanței economice, 

vor fi analizați realist indicatorii tehnico-economici ai unei investiții astfel încât fermierul, care 

desfășoară activitatea agricolă, să rămână rentabil, să nu dispară când nu mai sunt subvențiile sau 

banii de la stat, ajutoarele de la stat, pentru că, de regulă, în momentul în care el a plecat din 

agricultură nu mai revine.  

În concluzie, oportunitățile de finanțare prin PNS, se vor remarca prin câteva concepte 

clare: dezvoltare rurală, performanță, ecologizare, debirocratizare, digitalizare. 

Vrem să creștem mai repede și este normal. Trebuie să ne dorim însă o creștere sustenabilă, 

sănătoasă, care să nu determine acumularea de riscuri, dezechilibre și tensiuni, dar inevitabile cu 
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corecții în viitor. Pentru aceasta este nevoie să ne orientîm spre o creștere calitativă, nu doar 

cantitativă. 

Accentul se pune deci pe mărirea potențialului nostru de creștere, ceea noi, experții AFIR 

numim potențialul de dezvoltare al zonelor rurale cu ajutorul fondurilor europene, o variabilă 

extrem de importantă a economiei. 

Accesul la fondurile europene reprezintă o șansă extrem de importantă oferită atât firmelor 

autohtone cât și autorităților locale și județene pentru a depăși problemele associate nivelului 

relative redus al capitalului de care dispun si de a crea premise pentru acumulări viitoare. 

Trebuie să conștientizăm că investițiile din fonduri europene prezintă multiple avantaje: 

sunt ieftine, deoarece partea de cofinanțare internă  este în limite rezonabile, ajutând în final la 

capitalizarea firmelor. 

Avem nevoie de fonduri europene pentru finalizarea reformelor, dintre care unele referă 

încă la asigurarea infrastructurii de bază sau la dezvoltarea resurselor umane, iar altele la saltul 

tehnologic necesar pentru recuperarea decalajelor față de țările din zona euro. 

Dar, înainte de toate, avem nevoie de continuitatea proiectului european. 
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